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DISCURS FESTA DE SANT MIQUEL, PATRÓ DE LA POLICIA LOCAL 

Dimecres 29 de setembre de 2021 // 10.30 hores // Plaça Sant Ferran 

 

Comissari principal cap de la Policia Local de Vila-real; inspector en cap de la 

Comissaria de Policia Nacional de Vila-real; tinent coronel, cap d’Operacions de 

la Comandància de Castelló de la Guàrdia Civil; inspector en cap, cap 

provincial de la Policia de la Generalitat; subtinent de la Subdelegació de 

Defensa en Castelló; oficial cap d’Operacions del Consorci Provincial de 

Bombers; membres del servei de Protecció Civil; regidora de Seguretat 

Ciutadana, autoritats municipals, amics i amigues.  

Benvinguts i moltes gràcies per acompanyar-nos en la celebració d’una 

festivitat, la del patró de la nostra estimada Policia Local, que enguany 

adquireix una rellevància especial, no sols per la importància de valorar i agrair 

el treball que amb tanta eficàcia desenvolupeu els homes i dones que 

conformeu el cos local de seguretat, sinó també perquè ens permet retrobar-

nos en aquesta nova etapa de normalitat; una etapa marcada per la necessària 

convivència amb el virus, ara que s’han complit els objectius de vacunació i 

encara que no podem cantar victòria, perquè el virus està ahí, les coses van 

millor.  

Tornem a reunir-nos en aquesta plaça de Sant Ferran després de dos anys en 

què la nostra ciutat, el nostre país i el món sencer s’han vist capgirats per una 

pandèmia global que ens ha posat a prova i ens ha causat un gran dolor. Per 

això vull que les meues primeres paraules siguen un homenatge i record a les 

més de 86.000 víctimes a Espanya, quatre milions i mig a tot el món, però de 

manera especial vull recordar a les 88 persones que han mort a Vila-real a 

conseqüència de la pandèmia. El nostre pensament està amb les seues 

famílies, a les quals fem arribar la nostra estima i el nostre condol. 
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Aquesta crisi sanitària ha posat de manifest, una vegada més, la vulnerabilitat 

de l’ésser humà però també ens ha mostrat la grandesa de les persones amb 

exemples de solidaritat, de treball abnegat i vocació, anteposant el benestar 

dels demés a la pròpia salut i seguretat, col·laborant pel bé comú en la lluita 

contra el virus, que ha sigut la prioritat ens els últims 18 mesos. Vosaltres, la 

nostra Policia Local, sou sense cap mena de dubte un d’aquests exemples.  

Heu demostrat la vostra vocació de servei a la ciutadania des de l’inici de la 

pandèmia vetlant pel compliment de les mesures de prevenció i restriccions per 

tal de frenar l’avanç del virus; informant, acompanyant i ajudant els veïns i 

veïnes en els moments d’incertesa i confusió durant el confinament i la 

desescalada; treballant sense descans junt a Protecció Civil, voluntaris, 

funcionaris i societat civil, cooperant i treballant en equip amb l’Exèrcit, la 

Policia Nacional, la Policia Autonòmica i la Guàrdia Civil, perquè els col·lectius 

més vulnerables, com els nostres majors o les persones malaltes, tingueren 

accés als medicaments i fent possible el repartiment de màscares a tota la 

població; coordinant un dispositiu sense precedents durant el tancament 

perimetral de la ciutat, i sent part fonamental del desplegament per a garantir la 

vacunació massiva, gràcies a la qual ara podem tornar estar de nou ací, perquè 

som una ciutat viva i amb ganes de renàixer... En definitiva, demostrant per què 

Vila-real és una ciutat que admira i se sent orgullosa de la seua Policia Local. 

En nom de tots els vila-realencs i vila-realenques, vos vull transmetre un 

agraïment en majúscules.  

Som conscients que aquest reconeixement no és prou. Que són moltes les 

dificultats que de vegades teniu per a desenvolupar la vostra tasca per la 

manca d’efectius i que supliu aquestes carències amb el vostre esforç i sentit 

del deure i de la responsabilitat. Sabem que és urgent incorporar més agents a 

la plantilla policial, que en l’actualitat té vacants un 30% de les 113 places 

totals. Hem treballat i treballem per a fer-ho possible, articulant noves fórmules, 

sempre des de la legalitat i el compliment dels tràmits administratius, que no 

són tan àgils com ens agradaria; però el nou dret a la jubilació anticipada als 59 
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anys i altres contingències que vostès coneixen han complicat el poder comptar 

amb més efectius. En aquests moments tenim en marxa els processos per a 

cobrir una bona part d’aquestes vacants i, si tot va bé, abans que acabe l’any 

en seran un total de 20, distribuïdes en 13 places d’agents; 4 d’oficials i 3 

d’inspectors.  

Per aquest motiu, vos reitere l’agraïment de tota la societat vila-realenca. I per 

això són tan necessaris actes com el de hui, que ens reuneixen de nou entorn 

dels símbols que ens fan sentir part d’una mateixa comunitat, que ens 

serveixen de referents i que ens fan, dia a dia, caminar cap a la nova Vila-real 

del segle XXI. Vosaltres heu demostrat, des de fa temps, que sou un cos 

policial modern, avançat i innovador, un espill per a altres forces de seguretat, 

gràcies a l’altra forma de fer policia, basada en la proximitat i el diàleg, que heu 

impulsat i exportat arreu del món. Un prestigi assolit gràcies al treball coordinat 

i exemplar de les 21 unitats que conformen la Policia Local de Vila-real i a les 

quals vull posar en valor: l’Escola de Formació, les patrulles urbanes, els 

agents de barri, la unitat administrativa, el grup de protecció de personalitats, 

els dispositius especials en esdeveniments multitudinaris, com els partits del 

nostre Villarreal, el grup rural, les unitats d’atestats i de trànsit, l’educació viària, 

la Unitat de Resposta Policial, la unitat de control d’establiments o la unitat 

canina. La unitat de vehicles abandonats, documentació, patrimoni, el 

Servigrac, la Unitat de Diversitat, el grup d’atenció especialitzada a les víctimes 

de la violència masclista i la Unitat de Mediació Policial; aquesta última, 

convertida en un referent internacional gràcies a l’esforç d’un grup d’agents 

compromesos per “una altra manera de fer policia”, per la cultura del diàleg i la 

pau; prestigi internacional reforçat gràcies a la Càtedra de Mediació Policial de 

la Universitat Jaume I i a la nostra escola de formació en col·laboració amb 

l’Ivaspe; amb un reconeixement especial a la inspectora Rosana Gallardo, 

subdirectora de la càtedra, a qui precisament hui guardonem amb motiu de la 

seua jubilació.  
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Ella i la resta de comandaments i agents als qui hui retem homenatge 

representen els millors valors de la nostra ciutat: el saber fer d’Ismael Carda 

Cabrera; la constància en el servei de Juan Ramón Llorente Miralles, María 

Begoña Bensach Cubedo, Francisco García García, Fernando Rodríguez 

Lozano; tota una vida de dedicació a la tasca policial de Domingo Adán Ortiz, 

Rosana Gallardo Campos, Amador Cerisuelo García, Manuel Carretero 

Adelaida, José Luis Sebastiá Hernández, Carlos Martí Besalduch, Armando 

Suárez Cabrera, Vicente Ebro Marco, Juan Vicente Climent Ortells, José 

Pascual Chesa Zambrano, Roberto Miró Ferreira, Bienvenido Escribano 

Bautista i Manuel Pérez Folques.  

També reconeixem en aquest acte la voluntat de col·laboració i treball en equip 

d’altres cossos de seguretat i professionals que, amb la seua tasca, faciliten la 

labor de la Policia Local i contribueixen a fer de Vila-real una ciutat més segura. 

La Policia de la Generalitat, la Guardia Civil, la Policia Nacional i l’Exèrcit de 

Terra, representats per l’inspector en cap Juan Carlos Calahorra Miguel, el 

sergent primer Javier García Sánchez, el subinspector Miguel Grau Orts i el 

subtinent Raúl del Campo Marí, respectivament. El personal de neteja, que tan 

fonamental ha sigut en aquesta pandèmia, i que hui reconeixem en la figura de 

Margarita Andrés Rodríguez. Sense oblidar-nos d’altres homenatges més 

entranyables, com el de la gosseta Iris, amb motiu de la seua jubilació com a 

membre de la unitat canina. I per suposat, un merescut i emotiu reconeixement 

al cap de Protecció Civil, Ismael Solsona Martín, qui ha fet d’aquest servei 

municipal un exemple de professionalitat i eficiència.  

Enhorabona a tots i totes, i gràcies per haver aportat el millor de cadascú de 

vosaltres per a fer créixer la Policia Local de Vila-real. Ja sou part de la seua 

història; una història que volem seguir escrivint amb la il·lusió i l’esperança que 

ens dóna tenir nous reptes i noves metes en l’horitzó. Un d’ells, la creació de la 

nova marca de Ciutat Mediadora-Aliança amb la Societat, un projecte al que 

heu contribuït decisivament amb el vostre treball pioner en la mediació i 

l’aposta per la proximitat. Vos demane la vostra ajuda per a seguir avançant 
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cap a la nova Vila-real del segle XXI: de la ciència i la innovació, educadora, 

mediadora i aliada amb la societat civil, de la salut i l’esport, sostenible, 

integradora i solidària, que comparteix coneixement a través dels congressos, 

festivals i esdeveniments. Després de tanta incertesa, tristesa, obscuritat, Vila-

real ja es mou, Vila-real renaix, Vila-real avança de nou.      

Vos desitge que gaudiu d’aquest dia de Sant Miquel.  

Bon dia i moltes gràcies per la vostra atenció. 

Visca la Policia Local de Vila-real. Visca Vila-real.  


